
PINDORETAMA 

As residências, igrejas e antigas casas de engenho de Pindoretama guardam aspectos 
coloniais e marcam a paisagem da cidade de origem tipicamente agrícola, cujo 
povoamento ocorreu a partir do século XIX. Pindoretama encontra na cana de açúcar, 
até os dias atuais, sua maior vocação econômica. 

Grande parte da identidade cultural do lugar e a inclinação para o turismo rural vêm da 
presença significativa dos tradicionais engenhos produtores de rapadura. Essa 
nordestinidade se expressa nos trabalhos manuais em bordados, rendas de bilro, 
cerâmica, cipó e madeira, além de festas religiosas e quadrilhas. A Orquestra de Sopro 
de Pindoretama que já participou de eventos internacionais, é um destaque dentre as 
manifestações culturais dessa região. 

 

 

• Data de Criação: 28/12/1987 
• Gentílico: pindoretamense 
• Toponímia: palavra originada do tupi, que significa “região das palmeiras” 
• Distância de Fortaleza: 49,3 km 
• Acesso: CE-040 
• População: 17.717 hab. 
• Área: 72,86 km² 
• Secretaria da Cultura: (85) 3375.1094 

 

ATRATIVOS: 

I. Engenhos de Pindoretama 

A terra de várzea é propícia ao cultivo da cana de açúcar, atividade que até hoje 
movimenta a economia do município através de seus engenhos. Muitos deles ainda 
funcionam de forma artesanal, e podem ser encontrados tanto na sede como nos distritos 
vizinhos. 

II. Sitio Terra Sá 

Próximo a Pindoretama, às margens da BR 116, os visitantes tem a oportunidade de 
conhecer um tradicional engenho de cana de açúcar. No local são produzidos e 
comercializados rapadura, cajuína, manteiga da terra, mel de engenho e de caju, além de 
outras iguarias típicas. A visita oferece ainda passeios de charretes. 

III.  Conheça Ainda: Pindorecana – Festival de Cana de Açúcar. 
IV.  Visite Também: Casario Histórico; Centro de Artesanato – Sitio Ema; Centro 

Cultural Aprígio Epitânio de Araújo; Igreja de Nossa Senhora das Graças. 

 



CULTURA VIVA – Rendeiras de Pindoretama 

A beleza e a variedade da renda cearense são bem conhecidas. Na almofada recheada de 
palha de bananeira, os espinhos de mandacaru, o “cardeiro”, fazem o molde. Os bilros 
de madeira tramam os fios, dando forma e elaboradas peças, como toalhas de mesa, 
colchas de cama, vestidos e bolsas. Tradição preservada pelas mãos habilidosas das 
rendeiras de Pindoretama 

 

CULTURA VIVA – Orquestra de Sopros de Pindoretama 

Pindoretama também é uma cidade musical. Em 1999 foi formada a banda de Musica de 
Pindoretama, com 30 adolescentes, todos alunos de escolas publicas, tocando 35 
instrumentos conseguidos através de doação. A Banda deu origem à Orquestra de 
Sopros de Pindoretama, que conta com 60 músicos e com um vasto repertório de 
marchinhas, dobrados, sambas, mambos, jazz e baião. A Orquestra é referencia na cena 
musical de Ceará e começa a ganhar o mundo, apresentando-se inclusive na Alemanha. 

 

 


